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OBČINA JEZERSKO 
OBČINSKI SVET 
 
Številka: 2011-OS-06 
Datum: 20.12.2011 
 
 

Z A P I S N I K 
6. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko, ki je bila v torek, 20. 12. 2011, ob 18. uri v prostorih Občine 
Jezersko, Zg. Jezersko 65. 
 
 
Ad. 1: UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
 
6. redno sejo občinskega sveta Občine Jezersko je vodil župan Jurij Markič. V uvodu je pozdravil vse prisotne in 
ugotovil, da je na seji prisotnih šest (6) članov občinskega sveta in lahko po določilu 36. člena Poslovnika 
občinskega sveta le-ta veljavno odloča. 
 
Na seji so bili prisotni člani občinskega sveta :  
Boris Meško, Milan Milošič, Ignac Murn, Jurij Rebolj, Peter Sušnik, Primož Muri. 
 
Opravičeno odsotni:  
Anja Muri 
 
Ostali prisotni: 
Jurij Markič - župan Občine Jezersko 
Danica Zavrl Žlebir - Gorenjski Glas 
Jasna Durić - občinska uprava 
Mojca Markič - občinska uprava 
 
 
Predlog dnevnega reda so člani OS prejeli z vabilom za sklic seje.  
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 57/06-os-11: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme dnevni red 6. redne seje, in sicer:  
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko 
3. Statut Občine Jezersko - druga obravnava 
4. Poslovnik občinskega sveta Občine Jezersko - druga obravnava 
5. Odlok o Uradnem vestniku Občine Jezersko - hitri postopek 
6. Odlok o spremembi Odloka o izvrševanju proračuna Občine Jezersko za leto 2011 - hitri postopek 
7. Odlok o proračunu Občine Jezersko za leto 2012 - prva obravnava 
8. Cene programov predšolske vzgoje v Občini Jezersko 
9. Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in o povprečnih stroških komunalnega 

urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jezersko za leto 2012 
10. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Jezersko za leto 

2012 
11. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Jezersko za leto 2012 
12. Pravilnik o najemu in uporabi kulturne dvorane Korotan in njej pripadajoče opreme 
13. Poročilo župana 
14. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta Občine Jezersko 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 
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Ad. 2: PREGLED ZAPISNIKA 5. REDNE SEJE OS OBČINE JEZERSKO 
 
Zapisnik so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje. Pripomb k zapisniku ni bilo. 
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 58/06-os-11: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme zapisnik 5. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 3: STATUT OBČINE JEZERSKO - DRUGA OBRAVNAVA 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podala Mojca Markič. 
 
Markičeva je poudarila spremembe, ki so bile v Statut vnesene po prvi obravnavi: Odbor za gospodarstvo se je 
preimenoval v Odbor za gospodarstvo, finance in proračun; v 106. členu se beseda glasilo zamenja z besedo 
vestnik (Uradni vestnik Občine Jezersko); v 118. členu se beseda petnajsti zamenja z besedo osmi. 
 
Razprava: 
Muri: Z novim Statutom so odbori imenovani malo drugače. Ali to pomeni, da se obstoječi odbori od sedaj 
naprej imenujejo drugače, v skladu z novim Statutom? 
Markičeva je pojasnila, da je v 115. členu Statuta zapisano, da se stalna delovna telesa iz 24. člena statuta 
konstituirajo najkasneje po naslednjih lokalnih volitvah s konstituiranjem občinskega sveta. 
 

Župan je zaključil razpravo in predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 59/06-os-11: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Statut Občine Jezersko v drugi obravnavi. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 4: POSLOVNIK OBČINSKEGA SVETA OBČINE JEZERSKO - DRUGA OBRAVNAVA 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podala Mojca Markič. 
 
Markičeva je poudarila spremembe, ki so bile v Poslovnik vnesene po prvi obravnavi: Poslovnik se spremeni v 
60. in 62. členu, kjer se Odbor za gospodarstvo preimenuje v Odbor za gospodarstvo, finance in proračun. 
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 60/06-os-11: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Poslovnik občinskega sveta Občine Jezersko v drugi obravnavi. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 5: ODLOK O URADNEM VESTNIKU OBČINE JEZERSKO - HITRI POSTOPEK 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podala Mojca Markič. 
 
Ustava RS v 154. členu določa, da se predpisi lokalnih skupnosti objavljajo v uradnem glasilu, ki ga te same 
določijo. Občine uradno glasilo določijo v Statutu. Občina Jezersko ima tako v novem Statutu določeno, da akte 
objavlja v Uradnem vestniku Občine Jezersko.  
 
Obravnavani Odlok je neke vrste pravilnik, ki določa odgovorno osebo za izhajanje uradnega vestnika, obliko in 
vsebino uradnega vestnika, način objavljanja občinskih aktov, urejanje ter način izhajanja uradnega vestnika. 
 
Razprava: 
Muri je predlagal, da bi bil celoten uradni vestnik vedno objavljen na oglasni deski. V primeru, da je obsežen, se 
ga lahko obesi v »plastični srajčki«. 
Markičeva je pojasnila, da tega načina oglasna deska občine zaenkrat ne dopušča. Lesena oglasna deska pri 
Korotanu pa ni namenjena objavljanju tovrstnih občinskih dokumentov. 
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Župan je predlagal, da se na oglasni deski uradni vestnik objavlja takrat, kadar je njegov obseg manjši, drugače 
pa le vsebina uradnega vestnika. 
Muri je poudaril, da ne želi, da bi bila prevelika razlika od objavljanja v Uradnem vestniku Gorenjske, ki ga je 
skoraj vsak občan dobil na dom. 
Rebolja je zanimalo, ali je ta vestnik namenjen le objavi sklepov ali je tudi karkoli drugega možno objavljati v 
njem? In kaj bi to pomenilo finančno, če bi ga dobilo vsako gospodinjstvo? 
Meško je predlagal, naj bo objavljen le na oglasni deski. 
Sušnik je poudaril, da je izhajanje in objava uradnega vestnika dobro urejena: v naslednjem občinskem glasilu 
bo obrazloženo vse o Uradnem vestniku Občine Jezersko, uradni vestnik bo dostopen na spletni strani, kdor 
nima interneta pa lahko dobi dokument na občini. Poleg tega pa bo vsebina objavljena tudi na oglasni deski. 
Rebolj je predlagal, da bi lahko poslali ljudem domov obvestilo na A4 formatu.  
Župan je predlagal, da se sprejme odlok v predlagani obliki, v kolikor pa se izkaže, da je občane potrebno še bolj 
informirati, bomo vsebino odloka spremenili. 
Murn je predlagal, da se na oglasno desko priloži še obvestilo, da se uradni vestnik dobi na občini. 
Župan je povzel, da se izvod uradnega vestnika vedno dobi na občini v tiskani obliki, prva stran pa se objavi na 
oglasni deski. 
Muri je povedal, da se po obrazložitvah strinja z načinom objave na oglasni deski. Predlaga pa, da občina zbere 
e-maile vseh občanov ali vseh gospodinjstev za potrebe informiranja. 
Župan je predlagal, da se spremlja statistika ogledov objavljenih dokumentov na spletni strani. 
Sušnik je poudaril, da način objavljanja omogoča, da so vsi občani o vsem dovolj informirani. 
 

Župan je zaključil razpravo in predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 61/06-os-11: 
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Odlok o Uradnem vestniku Občine Jezersko. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 6: ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JEZERSKO ZA LETO 2011 – HITRI 
POSTOPEK 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podala Jasna Durić. 
 
V tem rebalansu ni nobenih sprememb na strani prihodkov in odhodkov, edina sprememba je sprememba v 
načrtu razvojnih programov (NRP). Ko je občina kandidirala za sredstva za kanalizacijo je bila vloga zavrnjena,  
ker so bili v NRPju stroški iz leta 2005. Svetovalci so nam predlagali, da vse stroške do konca leta 2011 damo v 
svoj NRP, to je Kanalizacijski sistem za naselje Zgornje Jezersko - priprava. Z letom 2012 pa začenjamo nov NRP 
- Kanalizacijski sistem za naselje Zgornje Jezersko. 
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 62/06-os-11:  
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Odlok o spremembi Odloka o izvrševanju proračuna Občine Jezersko 
za leto 2011. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 7: ODLOK O PRORAČUNU OBČINE JEZERSKO ZA LETO 2012 - PRVA OBRAVNAVA 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podala Jasna Durić. 
 
Župan je v začetku poudaril, da je proračun sad domačega dela, prvič ga je občinska uprava pripravila sama in 
prvič se ga bo sprejemalo v dveh obravnavah. 
 
Uvod proračuna je napisan na podlagi Proračunskega priročnika, ki ga izda Ministrstvo za finance in podrobneje 
predstavlja vse zakonske podlage proračuna, zakonsko določene vsebine proračuna, … 
 
Občinski svet sprejme Odlok o proračunu, ki v 2. členu zajema bilanco prihodkov in odhodkov. Za naslednje leto 
načrtujemo 1.685.320,00EUR prihodkov. Ti prihodki se delijo na davčne, nedavčne, kapitalske in transferne. Za 
naslednje leto se načrtuje 2.303.383,17EUR odhodkov. Odhodki se delijo na tekoče odhodke, tekoče transfere, 
investicijske odhodke in investicijski transferi. Račun finančnih terjatev in naložb predstavlja posojilo občine in 
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je prihodek občine. Račun financiranja je ocenjena vrednost na računu na dan 31.12.2011. Ocenjena vrednost 
je  617.063,17EUR. Ta znesek je tudi razlika med prihodki in odhodki v letu 2012.  
 
V naslednjih členih je določeno zadolževanje občine, začasno financiranje, prerazporejanje sredstev, … 
 
V nadaljevanju je Durićeva podrobno obrazložila tako splošni kot posebni del proračuna ter obvezne priloge 
proračuna: Načrt razvojnih programov, Obrazložitve proračuna, Kadrovski načrt in Letni načrt pridobivanja in 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Jezersko. Poročilo je bilo podano na osnovi obrazložitev 
proračuna. 
 
Razprava, ki je potekala med samo obrazložitvijo: 
Murija je zanimalo, zakaj je znesek za Globe in druge denarne kazni v 3. rebalansu nižji od oktobrske realizacije. 
Durićeva je pojasnila, da v 3. rebalansu niso bile spremenjene denarne postavke, saj se je bilo v zelo kratkem 
času potrebno osredotočiti le na NRP, saj ga je potrebno spremeniti do konca leta 2011. 
 
Rebolja je zanimalo, kje v delu prihodkov ima občina vpliv.  
Duričeva je pojasnila, da pri poseku v občinskih gozdovih in razpisih.   
 
Rebolja je pri PP 4065 Delovanje civilne zaščite in zagotavljanje varnosti zanimalo, kakšen in zakaj bo ta šotor za 
25.000EUR.  
Sušnik je obrazložil: 300EUR gre za delovanje civilne zaščite, 5000EUR za načrte zaščite in reševanja, ostalo pa je 
denar za opremo, saj štab za civilno zaščito le-te nima. Med to opremo pa je tudi šotor in njemu pripadajoča 
oprema. Investicija je ocenjena na 16.000EUR. 
Rebolja je še zanimalo, ali se bo šotor lahko tržno »obnašal«.  
Sušnik je poudaril, da bo najprej določen upravljavec šotora, vsekakor pa se bo šotor tržil za prireditve. 
Rebolj je poudaril, da želi, da obstajajo jasna pravila o najemu šotora. Da nekdo odgovarja. Da ne bo vse po 
domače. 
 
Murija je pri PP 4070 Oskrba z električno energijo zanimalo, kaj ta proračunska postavka zajema.  
Župan je pojasnil, da bi občina financirala gradbena dela do spodnjih postaj. 
Murija je tudi zanimalo, ali je investicija zaradi kratke sezone smiselna. Ali ne obstaja drug vir energije za koči. 
Meško je pojasnil, da celice predstavljajo veliko investicijo in ne bi zagotavljale dovolj energije. 
Rebolja je zanimalo, zakaj takšno investicijo praktično 100% investira občina. Razume Češko kočo, ki je v lasti 
občine. 
Župan je poudaril, da občina ne bo investitor individualnih priključkov. 
Podžupan je poudaril, da gre tudi za interes Elektra, kar so pokazali že v preteklosti, ko so elektrificirali že nekaj 
planinskih postojank. 
 
Murn je pri PP 4089 Počivališče Mejni kamen opozoril na označbo za naselje Zgornje Jezersko pri Štularju. Kje je 
konec naselja? 
 
Rebolja je pri PP 4045 Kulturni objekti – investicije zanimalo, zakaj je investicija tako visoka.  
Obrazloženo mu je bilo, da gre za ocenjeno vrednost, da investicija vključuje poleg projektorja, platna in 
osvetljave tudi zamenjavo zaves in druga manjša popravila. 
 
Murija je pri PP 4047 Programi športa za mladino zanimalo, zakaj se je ta program toliko povečal.  
Durićeva je pojasnila, da so društva v svojih programih za leto 2012 predvidela več usposabljanj za mladino. 
Sušnik je poudaril, da je smiselno financirati dejavnosti, ki imajo dolgoročni učinek. 
Župan je predlagal, da se v naslednjih letih namenijo sredstva tudi za učitelja teka na smučeh. 
Rebolj je poudaril, da je na Jezerskem kar nekaj ljudi pridobilo licenco za učitelja smučanja na podlagi finančne 
pomoči. Ali obstaja kakšna zaveza, da bodo ti ljudje znanje vračali nazaj v mladino?! 
Durićeva je poudarila, da se na ta razpis lahko prijavi katerokoli društvo s športno dejavnostjo. Med društvi na 
Jezerskem je treba vzpodbuditi konkurenco. 
 
Rebolja je pri PP 5008 – Zimsko vzdrževanje občinskih cest – investicijsko vzdrževanje, investicije zanimalo, kdo 
je predviden za upravljavca motornih sani. 
Župan je odgovoril, da Športno društvo, in sicer Boštjan Tepina. 
V osnovi bodo sani uporabljali reševalci Društva GRS Jezersko za pomoč pri reševanju in Športno društvo pri 
urejanju tekaških prog. 
Muri je poudaril, da se ne bi sani uporabljale za divjanje. 
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Rebolja je pri PP 5004 – Javna razsvetljava – investicijsko vzdrževanje, gradnja zanimalo, ali je za razmišljati o 
nekih unikatnih jezerskih svetilkah? 
Durićeva je pojasnila, da bodo unikatne svetilke počasi zamenjale oblike svetilk, ki bodo s strani države točno 
določene. 
 
Rebolja je na podlagi konkretnega primera zanimalo, ali je v proračunu namenjen denar za zunanje sodelavce 
odborov. 
Durićeva je pojasnila, da nekaj sredstev za to v proračunu je namenjenih. Več pa bodo morali predlagati 
svetniki oziroma odbori sami. 
 

Župan je zaključil razpravo in predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 63/06-os-11:  
Občinski svet Občine Jezersko sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Jezersko za leto 2012 in se 
posreduje v 10-dnevno javno razpravo. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 8: CENE PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE V OBČINI JEZERSKO 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje. Župan kot predlagatelj 8. točke dnevnega reda 
je občinskemu svetu predlagal, da se točka umakne z dnevnega reda.  
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 64/06-os-11:  
Občinski svet Občine Jezersko sprejme predlog, da se 8. točka dnevnega reda - Cene programov predšolske 
vzgoje v Občini Jezersko umakne z dnevnega reda. 
  
Župan je na podlagi izida glasovanja (5 ZA in 1 PROTI od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 9: SKLEP O POVPREČNI GRADBENI CENI KORISTNE STANOVANJSKE POVRŠINE IN O POVPREČNIH 
STROŠKIH KOMUNALNEGA UREJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ V OBČINI JEZERSKO ZA LETO 2012 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podala Mojca Markič. 
 
Povprečna gradbena cena za 1m2 koristne stanovanjske površine služi kot osnova za izračun davka od 
premoženja, ki ga obračunava DURS. 
 
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč se določajo za potrebe izračuna komunalnega 
prispevka, ki so ga investitorji dolžni plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja občini.  
 
Za leto 2012 se predlaga, da ostane povprečna gradbena cena nespremenjena, se pravi taka, kot v letu 2011, to 
je 864,91EUR. Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč pa znašajo 121,09EUR/m2. 
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 65/06-os-11:  
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in o 
povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jezersko za leto 2012. 
  
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 10: SKLEP O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V 
OBČINI JEZERSKO ZA LETO 2012 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podala Mojca Markič. 
 
DURS potrebuje vrednost točke za izdajo odločb za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Višina 
prihodkov od NUSZ je odvisna od čistih tlorisnih stanovanjskih in poslovnih površin objektov ter površin 
zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč, ki so osnova za odmero nadomestila. 
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Za leto 2012 se predlaga, da ostane vrednost točke nespremenjena, se pravi taka, kot v letu 2011, to je 
0,0080EUR.  
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 66/06-os-11:  
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Jezersko za leto 2012. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 11: SKLEP O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN KOMUNALNIH TAKS V OBČINI JEZERSKO ZA LETO 2012 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podala Mojca Markič. 
 
Občina Jezersko ima sprejet odlok o komunalnih taksah, vendar trenutno le-teh ne pobira. Zato bo na 
prihodnjih sejah potrebno sprejeti odločitev glede pobiranja taks v prihodnje. 
 
Za leto 2012 se predlaga, da ostane vrednost točke nespremenjena, se pravi taka, kot v letu 2011, to je 
0,0493EUR.  
 
Razprava: 
Rebolj je povedal, da je Ustavno sodišče v eni od občin odločilo, da se plačuje le za reklame na javnih površinah, 
na zasebnih pa ne.  
 

Župan je zaključil razpravo in predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 67/06-os-11:  
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Jezersko 
za leto 2012. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 12: PRAVILNIK O NAJEMU IN UPORABI KULTURNE DVORANE KOROTAN IN NJEJ PRIPADAJOČE OPREME 
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podala Mojca Markič. 
 
Pogoj za najem dvorane je izpolnjena vloga, ki je priloga temu pravilniku. Pravilnik določa način uporabe klavirja 
in način uporabe ozvočenja. Z ozvočenjem bodo lahko upravljale le osebe, ki bodo opravile krajši tečaj 
rokovanja z ozvočenjem. V pravilniku so določene tudi kategorije prireditev in drugih dogodkov ter cenik za 
uporabo dvorane in najem ozvočenja. 
 
S tem pravilnikom bi radi zagotovili predvsem več varnosti v objektu Korotan. 
 

Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP 68/06-os-11:  
Občinski svet Občine Jezersko sprejme Pravilnik o najemu in uporabi kulturne dvorane Korotan in njej 
pripadajoče opreme. 
 
Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. 

 
 
Ad. 13: POROČILO ŽUPANA 
 
Župan je občinskemu svetu podal naslednje informacije: 
 
- Zaključili smo dela na področju infrastrukture (ceste, vodovod - telemetrija). 
- Na področju zimskega vzdrževanja cest smo usposobili kader za upravljanje s teptalcem. 
- Dvorano smo opremili z ozvočenjem. 
- Občina je investirala v nakup defibrilatorja, ki je lociran v omarici na Petrolu. 
- Gasilci so nam pomagali pripraviti drva. 
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- Zimsko službo bomo izvajali po principu lanskega leta. 
- Moram pohvaliti društva za sodelovanje pri pripravi koledarja prireditev. 
- Rad bi pohvalil občinsko upravo, še posebej Jasno, za pripravo proračuna. 
 
 
Ad. 14: POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE JEZERSKO 
 
- Muri: »Vračam novoletna voščila upokojencev, ki sem jih obiskal.« 

»Ko se je pripravljala tekaška proga, se je v Skodovneku na debelo nasul graben. Sedaj obstaja velika 
nevarnost, da bo voda udarila ven iz hudournika. Tam je obvezno potrebno narediti nazaj graben.« 
Župan se je za nastalo situacijo opravičil in obljubil, da se bo zadeva uredila. 

- Muri je izpostavil dobronamerno opozorilo: Ko se je urejala tekaška proga, je bilo nekaj posegov na 
zemljišču narejenih brez vednosti lastnika. Predlaga, da se v prihodnje o tem predhodno obvesti lastnika. 
Župan se je za nastalo situacijo opravičil. 

- Muri je prosil, da se mu gradivo za seje občinskega sveta pošilja le v digitalni obliki. 
- Rebolj je vprašal, kako je z odgovornostjo Altusa in BSC-ja, ker je projekt kanalizacije zaradi napake padel. 

Župan je poudaril, da oprijemljivih zadev ni. Podjetje občini še vedno pomaga pri pridobivanju sredstev za 
gradnjo kanalizacije, saj je pri projektu sodelovalo od samega začetka. 
Muri je poudaril, da denarja nismo izgubili, le zamaknil se je. Mogoče bi pa lahko vgradili biomaso. 
Župan mu je pojasnil, da na žalost za to investicijo nimamo pridobljenega gradbenega dovoljenja. 

- Milošič je izrazil željo, da se vabila na dogodke odborov pošilja tudi članom občinskega sveta. Na zadnji 
okrogli mizi se mu niso zdele prav izrečene besede člana Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo na način, da je 
mislil, da je prišel kmet, je prišel pa gostinec. »To se mi ne zdi prav.«   
Muri se mu je v imenu Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo opravičil. Povedal je, da je stavek člana odbora 
slišal, vendar ga ni razumel na način, kot ga je Milošič. Meni, da je bilo le nerodno rečeno. 
Župan je zaključil, da se vsa vabila odborov pošiljajo tudi članom OS. Vendar je prepričan, da so bile besede 
narobe razumljene. 
 

 
 
Seja je bila zaključena ob 22.00 uri. 
 
 
 
 
 
Zapisala: 
Mojca Markič         Občina Jezersko 

Jurij Markič, župan 
 
 
 


